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SUOMEN VAPAAKIRKON LAPIN LÄHETYS
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Uutisia Venäjältä:
Zelenoborskin Askel askeleelta -kodin 14-vuotisen 

historian aikana yli 300 henkilöä on vapautunut huumeista 
ja alkoholista Jumalan avun ja rukouksen turvin ilman 

lääkehoitoa.
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LAPPILEHTI: SUOMEN VAPAAKIRKON LAPIN LÄHETYKSEN UUTIS- JA RUKOUSLEHTI. ILMESTYY KAKSI KERTAA 
VUODESSA JA ON ILMAINEN. TILAUKSET/OSOITTEENMUUTOKSET: SUOMEN VAPAAKIRKON LAPIN LÄHETYS, 
SAIRAALANKATU 5-7, 33100 TAMPERE TAI SVK SVK.FI TAI 010 3288 000. TOIMITUS/SIVUNVALMISTUS: RIITTA JA 
PEKKA TOLONEN. PAINOPAIKKA: SUOMEN UUSIOKUORI OY.

Viikolla 14 vierailimme afrikkalaisen ryhmän ja Marttyyrien Ääni -yhdistyksen työn-
tekijöiden kanssa muutamilla Sodankylän kouluilla ihmisoikeuksiin liittyvällä tee-
malla. 

Kuvasatoa Sodankylästä

Kouluvierailuista koottua

Afrikkalais-suomalainen tiimi valmis-
telemassa kouluvierailuja ja Ylitse 
kaikkien rajojen -tapahtumaa.

Alaluokilla käsiteltiin muun muassa 
toisen ihmisen arvostamista sekä toi-
senlaisten tapojen ja ajatusten ymmär-
tämistä. Taululla olevan kuvasarjan 
sanoma muuttuu huomattavasti riip-
puen siitä luetaanko maassa vasem-
malta oikealle vai päinvastoin. 
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Yläkoulussa vierailuun liittyi myös af-
rikkalaista musiikkia ja puheenvuoroja 
Afrikan historiaan liittyneistä suurista 
ihmisoikeuskysymyksistä kuten kolo-
nialismista, orjakaupasta ja aparthei-
dista. Kuvassa puheenvuoron käyttää 
Marvin Chiyena Sambiasta.

Ylitse kaikkien rajojen -tapahtumassa Kitisenrannan salissa kuultiin arfikkalaista 
ylistysmusiikkia. Ryhmässä laulavat (vas.) Joel Mwansa, Fungayi Muzinda, Nicho-
las Mwape, Lypsite Munjeri ja Justina Musuku.

Petri ja Mia-Mari Nuotio Marttyyrien Ääni ry:stä kertoivat yläkoulun ja ammat-
tiopiston tunneilla kristillisestä avustus- ja ihmisoikeustyöstä uskonsa takia 
vainottujen parissa. Todelliset tarinat ihmisten elämästä ja musiikki koskettivat 
kuulijoita.

Orjakauppaan liittyen ker-
roimme tunneilla myös enti-
sestä orjakauppiaasta, John 
Newtonista, joka eli 1700-lu-
vulla. Newtonin elämä muut-
tui – Jumalan vaikutuksesta 
– ja hän toimi myöhemmin 
pastorina Englannissa. Hänen 
tekemänsä laulu on yksi maa-
ilman kuuluisimmista hen-
gellisistä lauluista, Amazing 
Grace (On armo suuri ihmei-
nen). Sanoitus kuvaa Newto-
nin omaa kokemusta Jumalan 
armosta ja melodia kumpuaa 
niistä lauluista, joita hän kuu-
li orjakaupan uhrien laulavan 
lastiruumassa. Ymmärrettä-
västi afrikkalaisen ryhmän 
esittämänä tuo laulu oli eri-
tyisen vaikuttava tilanne.

Aleksanteri Kenan koululla kahvitau-
olla. Kuvassa (vas.) Mia-Mari ja Petri 
Nuotio, Benjamin Musuku Sodankyläs-
tä, Nicholas Mwape ja Marvin Chiyena 
Sambiasta, Satu Kettunen ja Lypsite 
Munjeri Zimbabwesta. K
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Olemme saaneet iloita sii-
tä, että seurakuntaperhee-
seemme on tullut mukaan 

irakilainen Rahmanin perhe, jo-
hon kuuluvat isä Rahman, äiti 
Zaynab ja kolme suloista tytärtä. 
Heistä nuorin, Venla, on syntynyt 
Suomessa.

Vaikeudet alkavat Irakissa

Perheen pää Rahman työskenteli 
sotilaana varuskunnan asevaras-
tolla. Eräänä päivänä varuskun-
taan ajoi tuntemattomia sotilai-
ta, jotka veivät varastolta suuren 
määrän aseita. Rahman oli vas-
tuussa asevarastosta, ja koska 
hän ei saanut minkäänlaista kuit-
tausta otetuista aseista, hän jou-
tui vastuuseen kyseisten aseiden 
katoamisesta. 

Tilanne muuttui Rahmanin 
kohdalla erittäin vaikeaksi. Hä-
nestä annettiin pidätysmääräys 
ja uhkana oli 15 vuoden vankeus-
tuomio.

Rahmanin ja Zaynabin yhtei-
selo ei ollut helppoa ennen näi-
täkään vaikeuksia, koska Zaynab  
oli shiamuslimi ja Rahman sunni-
muslimi. Tämä aiheutti jatkuvas-
ti eripuraa niin sukulaisten kuin 
tuttavien keskuudessa. Rahmanin 
olisi pitänyt jättää vaimonsa, kos-
ka tämä ei kuulunut sunnimusli-
meihin.

Aseet anastanut ryhmä tar-
josi Rahmanille mahdollisuutta 
yhteistyöhön, mistä hän kieltäy-
tyi. Hän joutui vaikean tilanteen 
eteen, kun vaihtoehtoina oli yh-
teistyö tai kuolema. Hän valitsi 

ratkaisuksi muuton paikkakun-
nalta vaimon vanhempien luo. 
Siellä piti koko ajan olla varuil-
laan, kumpi tavoittaa hänet ensin, 
vankilatuomio vai sotilaallinen 
ryhmä, joka oli tarjonnut yhteis-
työtä.

Pako

Rahman ja Zaynab päättivät pae-
ta Irakista. Heidän tiensä kulki 
jo monien muidenkin käyttämää 
reittiä Irakin Najafista Turk-
kiin, sieltä merireittiä Kreikkaan. 
Matka jatkui kohti tuntematonta 
päämäärää pohjoiseen Serbian, 
Makedonian, Unkarin, Itävallan, 
Saksan, Tanskan ja Ruotsin kaut-
ta Suomen Tornioon.

Zaynab odotti kolmatta tytär-
tään Venlaa, joten matka oli hänel-

Rahmanin perheen
Uusi elämä Torniossa
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le todella raskas. Perheen kahdel-
le hieman vanhemmalle tyttärelle 
Kadiarille sekä Tuqille matka 
oli myös vaarallinen. Syyskuinen 
Tornio otti heidät vastaan pitkän 
ja vaivalloisen matkan jälkeen.

Perhe asettui asumaan Tor-
nioon. He ihmettelivät ihmisten 
ystävällisyyttä heitä kohtaan. 
Rahman tuli kirkossamme järjes-
tettävälle suomen kielen kurssille 
mukaan. Hän kävi siellä joitakin 
kertoja ja koki, että siellä oli hy-
vin erilainen ympäristö kuin se, 
mihin hän oli tottunut. Hän koki 
itsensä rauhallisemmaksi olles-
saan kirkossa vaikkakin vain kiel-
tä oppimassa. He olivat tunteneet 
muutamia kristittyjä kotimaas-
saan, mutta kokemus kirkossa 
Suomessa oli jotenkin erilainen.

Usko Jeesukseen

Rahman ja Zaynab keskustelivat 
kotona tuntemuksistaan ja päät-
tivät ottaa yhteyttä Tornion va-
paaseurakuntaan, jossa Rahman 
oli ollut suomen kieltä opiskele-
massa.

Eräänä päivänä puhelin soi ja 
langan päässä oli Rahman. Hän 
selvitti asiansa lyhykäisesti ker-
toen, että ”haluaisimme vaimon 
kanssa päästä tuntemaan kristin-
uskoa”. Hän kysyi, olisiko mahdol-
lista saada tietää, miten voi tulla 

kristityksi. Oli suuri ilo saada kut-
sua heidät oppimaan Jeesuksesta, 
meidän Herrastamme. Ongelma-
na oli tietenkin kielivaikeus, mut-
ta eräs Syyriasta tullut kristityn 
perheen isä toimi välillämme ara-
bian kielen tulkkina. 

Eikä aikaakaan, kun he tahtoi-
vat antaa elämänsä Jeesukselle. 
He kertoivat lukeneensa Raamat-
tua kotona ja olivat todellakin 
otettuja lukemastaan. Oli suuri 
hetki olla saattamassa heitä ru-
kouksin taivastielle. Zaynab ker-
toi, että rukouksen aikana hän 
näki Jeesuksen siinä rukoilijoitten 
vierellä ottamassa heidät vastaan 
lapsikseen. Tätä kirjoitettaessa-
kin hän halusi uudestaan kertoa 
tuon ihmeellisen kokemuksen, 
joka vaikutti häneen syvästi.

Kaste

Tuli aika, jolloin he kyselivät 
kasteesta, joten oli aika aloittaa 
kastekurssi, jonka tarkoitus oli 
selvittää kasteen merkitystä us-
koontulon jälkeen. Rahman ja 
Zaynab kävivät viikoittain oppi-
massa kasteasiaa, ja jälleen syy-
rialainen Danial-veli oli suureksi 
avuksi.

 Sanoin heille kastekurssin lop-
puessa, että heidän täytyy nyt 
punnita jonkin aikaa, ovatko he 
valmiita menemään kasteelle, 

koska se on julkinen tapahtuma. 
Viimeistään silloin kaikki pakolai-
set Torniossa saavat tietää heidän 
elämänmuutoksensa. Sanoin heil-
le, että heidän täytyy varautua sii-
hen, että ystävät ehkä kaikkoavat, 
mutta he saavat elämäänsä par-
haimman Ystävän.  

He olivat valmiita menemään 
kasteelle milloin se vain olisi 
mahdollista, ja niinpä sitten vii-
des maaliskuuta saimme pitää 
heidän kastejuhlansa. 

Suuri rauha sydämessä

Kysymykseen, mikä on ollut ero-
na elämään muslimina molem-
mat vastasivat, että ovat saaneet 
elämäänsä takaisin ilon, jonka 
menettivät kaikkinaisten vai-
keuksien keskellä. Molemmat 
kertoivat, kuinka ihmeellinen 
rauha on heidän sisimmässään, 
vaikka eivät huomispäivästä tie-
däkään, mitä se tuo tullessaan. 
He kokevat perheenä, että heidän 
turvansa on Jeesus, joka pitää 
heistä huolen ja rakastaa heitä ja 
he rakastavat Jeesusta.

Rahmanin perhe kehotti mi-
nua kirjoittamaan: ”Olemme on-
nellisia ja meillä on suuri rau-
ha sydämessä, vaikka ystävät 
ovat kaikonneet ja vanhemmat 
löivät luurin korvaan, kun ker-
roimme että olemme nyt Jeesuk-
sen omia”. Zaynab laulaa meidän 
maahanmuuttajakuorossa kiitos-
ta Herrallemme yhdessä toisten 
maahanmuuttajien kanssa. He 
laulavat rakkaudesta, jota meidän 
Herramme osoittaa kaikille ihmi-
sille riippumatta kansallisuudes-
ta, kielestä tai ihon väristä.

Olemme kiitollisia Jeesukselle 
Rahman-veljestä ja Zaynab-sisa-
resta sekä heidän kolmesta suloi-
sesta tyttärestään.  

Veijo Suonperä
 

Rahman ja Zaynab olivat valmiita menemään kasteelle heti kun se oli mahdollista. 
He ovat saaneet elämäänsä takaisin ilon, jonka menettivät kaikkinaisten vaikeuk-
sien keskellä.
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helmikuun viimeisessä vii-
konvaihteessa. Tai ainakin 

niin ajattelivat luterilaisen, hel-
luntai- ja vapaaseurakuntien vas-
tuulliset järjestäessään tuohon 
aikaan Elämän kevät -tapahtu-
man yhdessä New Wine -verkos-
ton kanssa. 

Opetuksesta vastasi anglikaa-
nikirkkoherra Paul Harcourt 
vaimonsa Beckyn kanssa. Paris-
kunnan raamatunopetus tuntui 
elämänläheiseltä – varmasti sik-
sikin, että se on testattu vuosien 
ajan kahden erityislapsen kanssa.

Tuttua tapahtumassa olivat 
opetuksiin liittyneet harjoitukset, 
joiden tarkoitus oli rohkaista us-
kovia kuuntelemaan Jumalaa ja 
rukoilemaan sairaiden puolesta. 
Parantumisiakin tapahtui. Nämä 
tilaisuudet pidettiin luterilaisessa 
kirkossa ja helluntaiseurakunnan 

Kairatemppelissä.
Uutta puolestaan oli kaksi luen-

totilaisuutta museo- ja tiedekes-
kus Arktikumin tiloissa. Rauha 
elämän paineissa ja Kivun keskel-
tä valoon -luennot oli erityisesti 
suunnattu perheille, jotka koke-
vat erilaisista syistä voimien uu-
puvan.

Uutta oli myös rukousaamiai-
nen, johon suuren maailman esi-
merkin mukaan oli kutsuttu osal-
listujia presidenttiä myöten. Kutsu 
lähti melkoisesti viime tingassa, 
joten presidentin ohjelmaan ei 
aamiainen mahtunut, mutta ro-
vaniemeläiset kansanedustajat 
ehtivät paikalle. Heidän lisäkseen 
seurakuntien esittämää kutsua 
noudattivat monet yrittäjät, yli-
opiston ja muiden oppilaitosten 
edustajat ja tietenkin kristillisten 
seurakuntien edustajat Oulun ka-
tolista seurakuntaa myöten.

Paul kertoi, että ihmisten aut-
tamisen lisäksi seurakunnat ra-
kentavat brittiläistä yhteiskuntaa 
valtavalla panoksella mm. ylläpi-
tämällä kouluja, klinikoita ja mui-
ta palveluja – ajankohtainen asia 
näin sote-uudistuksen aikaan, 
kun Suomessakin hallitus on nyt 
kutsunut seurakunnat mukaan 
rakennustyöhön. Tilaisuus koet-
tiin niin myönteiseksi, että uutta 
alettiin jo suunnitella.

Riitta Tolonen

Elämän kevät

Paul Harcourt (vas.) tulkkinaan Pekka 
Puurunen.

Museo- ja tiedekeskus Arktiku-
min tiloissa rukoiltiin yhdessä. 
Seisomassa vasemmalta: Anne 
Lehmus luterilaisesta seurakun-
nasta, Leila Valmari vapaaseu-
rakunnasta ja Esa Pikkumäki 
helluntaiseurakunnasta.
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Venäjän tiukentunut lainsäädäntö 
on vaikuttanut sikäläisten seura-
kuntien toimintaan, mutta aina-
kin Murmanskin alueen ja Lapin 
seurakuntien välinen yhteistyö 
on jatkunut. Olen saanut oman 
seurakunnan tärkeän siunauksen 
lähtiessäni viime aikoinakin pal-
velemaan tulkkina Murmanskin 
seurakunnissa.

Kolarin helluntaiseurakunnan 
pastorin Jorma Lappalaisen 
ryhmään on viime vuosina liitty-
nyt Marja Kallio Betania-kodilta 
Sastamalasta. Hänen sielunhoi-
dollinen opetuksensa täydentää 
evankelioivaa ja muuhun sanan 
opetukseen keskittyvää palvelua.

Sielunhoitoryhmissä pyritään 
antamaan aikaa yhden ihmisen 
kuuntelemiseen ja rukoukseen. 
Vieraille on helpompi avautua 
kuin omille, mikä on tuttu asia 
kotimaassakin.

Morph-kurssi on teksasilaisen 
kirjailija-pastori John Burken 
seurakunnan pienryhmämateri-
aali, joka ohjaa läheiseen ja avoi-
meen kanssakäymiseen Jumalan 
ja ihmisten kanssa. Burken seura-
kunta pyrkii tavoittamaan erityi-
sesti jälkikristillisen ajan ihmisiä, 
joilla ei ole tietoa tai kokemusta 
Jumalasta tai Raamatusta.

Käänsimme porukalla kolme 
kahdeksan kerran materiaalia 
joku vuosi sitten. Nyt päätettiin 
Alfa-kurssin jatkoksi käydä läpi 
aihe Rakasta Jumalaa. Jokaiseen 
kahdeksaan kokoontumiskertaan 
liittyy tuju annos raamatunlukua 
ja tehtäviä, jotka ohjaavat keskus-
teluun Jumalan kanssa.

Katsoimme joka kerta ensin yh-
dessä lyhyen johdantovideon ja 

jakaannuimme sen jälkeen kol-
men–neljän hengen ryhmiin kes-
kustelemaan ja rukoilemaan. 

Rakasta Jumalaa -osion viimei-
sellä kerralla Pekka Valmari ky-
seli, millaisia ajatuksia raamatun-
kohdat ja tehtävät olivat tuoneet 
mieleen.

- Tehtäviä oli mukava tehdä ja 
sai ymmärrystä, mitä itse pitää 
tehdä. Tykkäsin avoimuudesta 
ryhmässä.

- Sain erilaisia lähestymistapoja 
asioihin.

- Jäi mieleen Mooseksen 40 
vuotta erämaassa – itselleni ei 
taida sekään riittää! Kun luettiin 
Raamatun henkilöistä, kaikki ei 
tapahtunut heti kuin hokkuspok-
kus.

- Kurssi oli minulle merkittävä, 
opin ymmärtämään syvemmin 
asioita, joita oli noussut mieleen.

- On hyvä miettiä, teenkö, mitä 
teen sen vuoksi että kunnon usko-
vaisen pitää niin tehdä, vai onko 
toimintani ja päätösteni takana 
rakkaus Jeesukseen?

RT

Maaliskuun matkalla saimme 
osallistua myös Zelenoborskin 
Askel askeleelta -kodin 14-vuotis-
juhlaan. Tänä aikana yli 300 nuor-
ta ja vanhempaa on vapautunut 
huumeista ja alkoholista Jumalan 
avun ja rukouksen turvin ilman 
lääkehoitoa. 

Yksi tällä hetkellä Zelenobors-

Matkalla muutokseen

Teenkö, mitä teen sen 
vuoksi että kunnon 

uskovaisen pitää 
niin tehdä, vai onko 

toimintani ja päätösteni 
takana rakkaus 

Jeesukseen?

Hengellinen työ Venäjällä jatkuu

kissa hoidossa oleva mies halusi 
antaa elämänsä Jeesukselle erääs-
sä iltatilaisuudessa. Hän koki ta-
kuulla elämänsä yllätyksen: Pyhä 
Henki kosketti häntä saman tien 
ja hän alkoi ylistää Herraa uusin 
kielin!

Riitta Tolonen

Lovozeron porokylässä kävimme myös tapaamassa iäkkäitä seurakuntalai-
sia heidän kodeissaan. Venäläinen sisar (vas.), Maisa Oulusta ja tulkki Riitta.
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Sinulla on mahdollisuus tukea työtä Lapin lähetyksen 
alueella. Allaolevilla viitenumeroilla voit osoittaa tukesi 
jollekin Lapin vapaaseurakunnalle tai kaikille yhteisesti. 
Kiitos lahjastasi!

Vapaakirkon
Lapin lähetys
Sairaalankatu 5-7
33100 Tampere

123576

Saajan
tilinumero

Mottagarens
kontonummer

Saaja
Mottagare

Maksaja
Betalare

Allekirjoitus
Underskrift

Tililtä nro
Från konto nr

Eräpäivä
Förf.dag

Viitenro
Ref.nr

TILISIIRTO GIRERING
Vain kotimaan maksuliikenteessä
Endas för inrikesbetalningsförmedling

EUR

FI79 2047 1800 1401 04  

Suomen Vapaakirkko
Sairaalankatu 5-7
33100 TAMPERE
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